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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Puree adalah produk yang dihasilkan melalui proses penekanan atau

penghancuran yang menghasilkan tekstur yang halus, kental, tetapi tidak

berbentuk cair (Roupe, 2007). Puree buah digunakan sebagai bahan baku untuk

produk olahan yang memerlukan flavor alami. Produk olahan yang dapat dibuat

dari puree buah antara lain pastry, selai, jus, es krim, dan sorbet (Aurore et al.,

2009). Kebutuhan puree sebagai bahan baku produk olahan di Indonesia belum

dapat terpenuhi akibat ketersediaan puree yang terbatas sehingga impor masih

dilakukan terhadap produk puree (Sukasih, 2005). Oleh karena itu, pengolahan

buah menjadi puree diharapkan dapat memenuhi kebutuhan puree sebagai bahan

baku produk olahan di Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu produsen buah pisang dunia. Total

produksi buah pisang Indonesia menempati urutan ke-6 di dunia sebesar

6.373.530 ton pada tahun 2009 (FAO, 2011). Buah pisang merupakan sumber

kalori yang baik karena kandungan karbohidrat yang tinggi yaitu sebesar 21,8%

Selain itu, kadar lemak yang terdapat pada pisang cukup rendah yaitu sekitar

0,3%. Kandungan kalium yang tinggi pada pisang yaitu sekitar 385 mg/100 gram

berperan penting dalam pengontrolan kontraksi otot (Aurore et al., 2008).

Perubahan mutu dapat terjadi dengan cepat pada buah yang sudah matang. Umur

simpan buah pisang matang berkisar antara 3-5 hari pada suhu ruang (Fan et al.,

 



2009). Oleh karena itu, produksi buah pisang yang melimpah dengan umur

simpan yang singkat membuat optimisasi buah pisang perlu ditingkatkan.Salah

satunya dengan mengolah pisang menjadi puree. Pengolahan buah pisang menjadi

puree diharapkan dapat memenuhi kebutuhan puree sebagai bahan baku produk

olahan.

Kualitas bahan pangan dapat dipengaruhi oleh bahan-bahan yang

digunakan, metode pengolahan, penyimpanan, dan pengemasan (Kilcast dan

Subramaniam, 2000). Bahan baku yang digunakan dalam puree pisang adalah

buah pisang dan bahan lain yang digunakan adalah gula. Pisang raja dan pisang

uli merupakan dua varietas pisang asli Indonesia. Penggunaan varietas pisang dan

penambahan sirup sukrosa yang tepat diharapkan dapat menghasilkan mutu puree

pisang yang baik.

Proses pengolahan pada produk pangan dapat menimbulkan perubahan

mutu fisik, khususnya warna. Salah satu penyebab warna puree pisang dapat

berubah kecoklatan karena adanya aktivitas enzim polifenol oksidase pada

komponen fenolik (Galeazzi dan Sgarbieri1, 1981). Proses blansir dengan metode

steam blanching dan hot water blanching umum digunakan untuk menghentikan

aktivitas enzim di dalam buah sebelum tahap pengolahan lebih lanjut (Fellows,

2000). Metode blansir yang berbeda dapat mempengaruhi kecukupan inaktivasi

enzim. Selain itu, pengupasan kulit umumnya dilakukan sebelum blansir atau

sesudah blansir. Namun belum ada penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh

pengupasan kulit terhadap warna pisang. Oleh karena itu, pengamatan perubahan

warna selama 90 menit pada pisang setelah blansir diharapkan dapat mengetahui

 



pengaruh metode blansir dan pengupasan kulit untuk dapat menginaktiviasi enzim

sehingga warna kecoklatan dapat diminimalisasi.

Selain varietas dan proses pengolahan, kondisi penyimpanan merupakan

salah faktor yang berpengaruh terhadap mutu produk pangan. Puree pisang yang

disimpan pada suhu 25-35°C dapat mempertahankan mutu mikrobiologisnya

hingga 3-8 bulan (Alzamorea et al., 2000). Laju pertumbuhan mikroorganisme

dapat dihambat dengan penurunan suhu (Fellows, 2000). Oleh karena itu, suhu

penyimpanan 4C diharapkan dapat meminimalkan perubahan mutu

mikrobiologis puree pisang. Penyimpanan pada suhu 25°C juga dilakukan untuk

mengetahui perubahan mutu yang terjadi jika penyimpanan dilakukan pada suhu

ruang.

Keterbatasan produksi puree buah di Indonesia menyebabkan impor harus

dilakukan. Pengolahan buah menjadi puree diharapkan dapat memenuhi

kebutuhan industri pengolahan di Indonesia. Keterbatasan umur simpan buah

pisang yang tinggi karbohidrat, rendah lemak, dan tinggi kalium serta produksi

yang melimpah di Indonesia membuat optimisasi perlu dilakukan lebih lanjut.

Mutu puree pisang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain bahan-bahan yang

digunakan, proses pengolahan, dan penyimpanan. Oleh karena itu, puree pisang

dengan mutu fisik dan kimia yang baik serta aman secara mikrobiologis

diharapkan dapat dihasilkan dari varietas asli Indonesia seperti pisang uli dan raja,

penambahan sirup sukrosa yang tepat, proses pengolahan yang baik dimana

inaktivasi enzim dapat diminimalisasi, serta suhu penyimpanan yang tepat.

 



1.2 Perumusan Masalah

Salah satu permasalahan yang umum dijumpai pada puree pisang adalah

perubahan warna menjadi kecoklatan dikarenakan aktivitas enzim polifenol

oksidase pada komponen fenolik buah pisang. Oleh karena itu, metode inaktivasi

enzim yang tepat diharapkan dapat meminimalisasi kecoklatan yang terjadi.

Permasalahan lainnya yang dijumpai puree pisang adalah penerimaan

organoleptik dan mutu mikrobiologi. Penggunaan varietas pisang dan

penamabahan sirup sukrosa yang tepat diharapkan dapat meningkatkan

penerimaan organoleptik dan mutu mikrobiologi melalui penurunan nilai aktivitas

air puree pisang. Penyimpanan pada suhu yang tepat juga diharapkan agar tetap

dapat mempertahankan mutu puree pisang yang baik dari segi fisik, kimia,

maupun mutu mikrobiologi.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah memanfaatkan buah pisang dalam

pembuatan puree.

1.3.2 Tujuan khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain:

1. menentukan metode inaktivasi enzim terbaik pada pisang uli dan pisang

raja berdasarkan nilai browning index

 



2. menentukan varietas pisang dan penambahan sirup sukrosa yang

menghasilkan mutu puree pisang terbaik berdasarkan mutu hedonik

keseluruhan dan nilai aktivitas air (aw)

3. menentukan suhu penyimpanan yang menghasilkan mutu puree pisang

terbaik berdasarkan warna, pH, TAT, total padatan terlarut, viskositas,

pengujian mutu mikrobiologi

4. mengetahui jumlah kalium yang terkandung dalam puree pisang terbaik

berdasarkan varietas, penambahan gula, dan suhu penyimpanan yang

menghasilkan mutu fisik, kimia, dan mikrobiologis terbaik

 


